
 

 "שאלה. תגובה.  בחינה.  תגובה."

 MM1ניסיוני -התערוכה ""שאלה. תגובה.  בחינה.  תגובה." הינה חלק מפרויקט האמנותי

(Mutatis Mutandisוחלקו )  .השני והאחרון של הפרויקט הניסיוני שהחל לפני כשנה

 הפרויקט מתפקד כמעבדה אמנותית, המתקיימת במדיה הוירטואלית, ומנסה להתחקות אחר

והן של שיתופי הפעולה האפשריים בין האמנים  יצירת האמנותגבולות קיומם הן של 

 השותפים בפרויקט.  והבריטייםהישראלים 

שבלונדון,  ARBEITנוכחית, כמו גם בתערוכה הראשונה שנפתחה בגלריה הבתערוכה 

גות שיח ומשא ומתן האמנותיים האפשריים בין זו -הדיון הוא על אפשרויות הדואנגליה, 

האמנים. עד כמה אתגרי לאמנים להגיע לעיבוד משותף של היצירה עד לבנייתה בחלל 

התצוגה? מעבר לתוצר החזותי של היצירות, מוצע לבחון את המתח המתקיים בין ההיבטים 

טקטילית. כמו כן, מעניין לאפיין  -הרגשיים שהיצירות מעלות, לבין תוצאתם החזותית

סובייקטיבי המתקיים בעת העשייה האמנותית בין זוגות –בי בעבודות את המשחק האובייקטי

 האמנים היוצרים. 

מבנה הפרויקט, מאלץ את הזוגות ליצור בצורה כמעט ספונטנית ומותיר את התכנון כתוצר 

תהליך זה של יצירה ועשייה משותפת, המבוצע  לוואי המבקש לבחון את עצמו ואת תרומתו.

ג סוגים שונים של תקשורת ויצירה בין הזוגות המייצגים צימאך ורק בתקשורת ווירטואלית, 

 והפכו חלל עבודה משותף יצרו (Cos Ametאבי קריצמן וקוס אהמט ) .כל אחד תפיסה שונה

. בעבודתם דמוית המניפות, נארגו צילומים שונים לדמות אחת שתועדה אחתיוצרת ישות ל

המבט היומיומי אל בציורה "מבט מהסטודיו" את  הקפיאהאורלי דביר באמצעות הצילום. 

כתוצאה משיתוף הפעולה בפרויקט, החלה דביר  .דרך חלונה בסטודיו שבבצלאל ,העיר

במיטבו הניב את היצירה המאוד לא  Flâneur -לשוטט ברחובות לונדון ובתל אביב. ה

בו תוצרים ישירים ברק ברינקר ודניאל בורק שילבמיצבם המשותף, אופיינית לסגנונה הציורי. 

הסטרוקטורות שתועדו בצילום הדו ממדי של ברק יצאו אל מחלקו הראשון של הפרויקט. 

 התלת מימד, כמו גם ציוריו של דניאל שפרחו מן הקנבס אל הוידאו. 

תופי הפעולה הנ"ל מהווים כל אחד לחוד וכולם ביחד, סוגים שונים של שיתופים יכל ש

ונים על "האני" היוצר אל מול ה"אנחנו" כיוצרים אינדיבידואליים ומבטים ש יםאמנותיים ניסיוני

  אחת. מורכבת או כישות 

אינה מנסה להוכיח אקסיומות שיתופיות, "שאלה. תגובה.  בחינה.  תגובה." התערוכה 

שיח אמנותי שרקם עור -אמנותיות כאלה או אחרות, אלה רק מקיימת שלב נוסף ואחרון בדו

אם כן, באיזו הפיזי?  השלב חדש בקיומ מהווה התערוכההאם  וגידים בשנה האחרונה.

ביחס  מאשראיזו שהיא אמירה על "האני"  מביאיםרק  , האם האמניםלהפך מידה? או

 לעשייה המשותפת? 
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